	
  

	
  	
  	
  	
  

Pressemeddelelse
20/01/2014

Scandlines fejrer 25-året for Berlinmurens fald
På et pressemøde i Bella Centret fredag lancerede rederiet Scandlines planerne for
aktiviteter for 2014, der i høj grad kommer til at fokusere på 25-års jubilæet for
Berlinmurens fald, og de aktiviteter, man som turist kan opleve i løbet af året i Berlin.
Det var med en kuldegysning af glæde og vemod, danskerne modtog nyheden om Berlinmurens
fald om aftenen den 9. november 1989. Danmark holdt vejret, mens tv-skærmene fyldtes med
glædestårer, fyrværkeri og murstykker.
Som færgerederi har Scandlines gennem årene transporteret mange rejsende, der ville opleve det
daværende Østtyskland. Sidenhen tog mange rejsende færgen, når de ville besøge landet og
byen, der efter 28 års opdeling endelig fremstod som ét folk. Og lige siden har interessen for
Tyskland og Berlin som feriedestination være mærkbar for Scandlines. Det er da derfor også
naturligt for Scandlines at lade 2014 stå i 25-års jubilæets tegn.
”Det er selvfølgelig vigtigt for os som transportør at sikre os, at pausen om bord på færgen er
præget af hygge, lækker mad og gode shoppingmuligheder. Men det er lige så vigtigt for os at
oplyse og inspirere vores rejsende til en fantastisk ferie, når de er på destinationen,” siger Product
Manager hos Scandlines, Brian Lindorf Hansen, og fortsætter:
”Derfor vil vi gerne fortælle om de mange muligheder, turister i år har for at få et grundigt indblik i
Berlins historie før, under og efter Berlinmurens fald.”
Og oplevelser er der masser at rejse efter. Media Relations Projektmanager Peggy Gallert fra
VisitBerlin fortalte på pressemødet om nogle af de mange ting, der kommer til at ske i den tyske
hovedstad i 2014. Udover særudstillinger om opdelingen af byen kan man også få en helt fysisk
fornemmelse af den delte by, hvis man har haft cyklen med bag på bilen og tager på en guidet
cykeltur langs den strækning, hvor muren stod.
Det er også muligt at besøge de gamle vagttårne langs muren og at opleve Berlin på en guidet tur
– bag rattet i en ægte Trabant, mens man nyder sodavand og kiks fra tiden før, der var noget, der
hed Coca Cola i den østlige del af Berlin.
Tager man bilen på ferie, har man også muligheden og friheden til at opleve adskillelsen af
Tyskland undervejs på turen – og at lade sig inspirere til spontane stop på ruten, når man møder
en attraktion, familien gerne vil opleve. Den korteste vej til Berlin er via Scandlines’ GedserRostock rute.
Den mest markante oplevelse i løbet af 2014 i forhold til murens fald bliver dog den 9. november,
hvor den helt store fejring af jubilæet finder sted. Den dag vil tusindvis af oplyste, heliumfyldte
balloner markere den 12 kilometer lange strækning, hvor Berlinmuren stod indtil for 25 år siden.
Som et symbol på håbet om en verden uden Berlinmure.
Scandlines har skabt et site på deres hjemmeside, hvor det er muligt at følge med i, hvilke
oplevelser, man kan få med sig hjem i år, hvis man vil mærke historiens vingesus i vores
naboland.
Siden
kan
findes
her
www.scandlines.dk/miniferier-og-dagsture/inspirationtyskland/berlin-muren-25-aar.

	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  

Lige nu har VisitBerlin desuden et tilbud under titlen ’Berlin by car’, hvor man kan købe 3
overnatninger med morgenmad, gratis parkering og Berlin WelcomeCard, der giver rabat på en
masse oplevelser i byen og gratis rejse med offentlige transportmidler. Se mere her
www.visitberlin.de/en/article/auto-hit-berlin.
I Scandlines’ oplevelseskatalog kan man også hente inspiration til mange andre oplevelser i
Tyskland i løbet af 2014. Oplevelserne kan kombineres med et besøg i en af Scandlines'
BorderShops i henholdsvis Puttgarden eller Rostock, hvor man altid finder mange gode tilbud. Se
mere på www.scandlines.dk.
Læs mere om Scandlines på www.scandlines.dk.
Scandlines blev grundlagt i 1998 og er et af Europas største færgerederier. På tre korte færgeruter
med høj frekvens og kapacitet mellem Danmark, Sverige og Tyskland leverer vi en effektiv og
pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’
aktiviteter er at skabe værdi for vores kunder om bord på færgerne såvel som i vores
BorderShops.
I 2012 transporterede vi 11,7 millioner passagerer, 2,7 millioner personbiler og 0,8 millioner
fragtenheder på vores ruter Rødby-Puttgarden, Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg.
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